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Udgangspunkt: 

Vores læger siger, at man mange andre 
steder end hos os, bruger man 3 M 
Micropore tape efter mindre hoved- og 
hals operationer, som er afsluttet med 
subkutan suturering. Det er bedre bl.a. 
fordi det giver pænere ar. Vores 
hygiejnesygeplejersker siger, at det må vi 
ikke gøre, for de nationale 
infektionsmedicinske retningslinjer siger 
noget andet. Hvordan finder vi ud af, 
hvad der er det rigtige at gøre?

Hvordan ville I tage fat i den opgave?



Første centrale spørgsmål: 
Hvad vil det sige at arbejde evidensbaseret?

Viden baseret 
på forskning

Viden fra 
klinisk erfaring

Viden 
baseret på 
lokal kontekst

Viden fra og om 
patienter og 
pårørende

Evidensbaseret 
praksis
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Viden fra erfaring: Vi ringede til operationsgange i Danmark

Viden fra forskning: Vi gennemførte en systematisk 
litteratur søgning og læste relevant forskningslitteratur

Viden fra  lokale ressourcer: Vi lavede en økonomisk 
beregning og fik solid produktkendskab. 

Metode:

Viden (fra) og ”om” patienter: Vi samlede al den viden vi 
mødte undervejs omkring fordele og ulemper for 
patienterne



Ny D4 instruks



Vores lille projekt har givet anledning til 
ændringer i af de nationale Infektionsmedicinske 
Retningslinjer, som har været i høring i december 
2019, men endnu ikke udgivet. Vi ved, at så sent 
som januar 2020 er ændringer fortsat med, men 
vi ved ikke, hvor drøftelserne i arbejdsgruppen 
ender. 

Vores læring er
• når vi arbejder systematisk med 

evidensbasering, så får vi stor 
gennemslagskraft.

• alle kan på den  ene eller anden måde 
bidrage.



Implementeringen – hvordan gik det så?

Hvorfor er det så svært?

Et bud: Ofte mangler vi systematik og ejerskab

Vores læring: 
• Involverer centrale personer tidligt i processen
• Drøft retningslinjen i personalegruppen – giver 

den mening?
• Tilpas hvis det er nødvendigt
• Sørg for at det bliver tydeligt hvem der kan 

spørges ”til råds”, hvis der opstår tvivlsspørgsmål



KROB-modellen

Viden FRA 
patienter og 
pårørende

Viden fra
erfaring

Viden fra 
forskning

Viden fra 
lokale ressourcer

Viden OM 
patienter og 
pårørende

EVIDENSBASEREDE 
KLINISKE

BESLUTNINGER

Version 7: April 2019

Forskellige videnskilder

Viden FRA patienter og pårørende
6. Hvem er patienten, og hvilken sygdomsindsigt giver patient og 

pårørende udtryk for?
7. Hvilke oplevede ønsker, behov og værdier giver patient og pårørende udtryk for er 

væsentlige i den konkrete situation – både i forhold til sygdomsforløb og hverdagsliv?

Viden Om patienter og pårørende 
8. Hvilken viden har du om patientens tilstand – fysisk, psykisk, socialt?
9. Hvilke ressourcer har du indtryk af patient og pårørende har i forhold til at handle i 

situationen?
10. Hvad viser observationer, notater, blodprøver, scoringer og screeninger om patientens 

situation? Hvordan følger du op på de data, og hvorfor er de data vigtige i situationen?
11. Vurderer du tilstanden som: Livstruende? Akut? Kronisk? Stabil?

Viden fra erfaring
12. Har du eller dine kollegaer erfaring med tilsvarende situationer? 
13. Hvor og hvordan vil du finde frem til relevant faglig viden? 
14. Hvem kan evt. støtte dig i at finde frem til relevant faglig viden?
15. Giver erfaringsbaseret, faglig viden tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutninger i 

den konkrete situation?

Viden fra forskning
16. Hvor og hvordan vil du finde frem til relevant forskningsbaseret viden, 

som kan være med til at kaste nyt lys over situationen? 
17. Hvilken forskningsbaseret viden vælger du at inddrage, og hvorfor er 

den viden vigtig i situationen?
18. Hvilke evidensbaserede kliniske retningslinjer samt relevante teorier 

kan bidrage til forståelse af situationen?

Viden fra lokale ressourcer
19.   Hvilke ressourcer er tilstede i afdelingen i forhold til at handle i   

situationen – f.eks. tilgængelige hjælpemidler, tid, kompetencer og      
tværprofessionelt samarbejde?

20. Hvilke lokale kliniske retningslinjer er relevante at inddrage i 
situationen? 


